מרכז רפואי יוספטל

מכרז פומבי מס'  17-71/30שירותי היסעים במוניות לנסיעות מחוץ לאילת עבור בית החולים יוספטל ומרחב אילת של שירותי בריאות
כללית
תשובות לשאלות הבהרה
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית") בקשר עם ההליך אשר בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן מענה מספר הבהרות ותשובות אשר ברצוננו
להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז:
א .כללי
 .1בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי הפניה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי הפניה לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב הבהרה זה.
 .3יודגש ,כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי הפניה.
 .4למען הסר ספק ,יובהר ,כי מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי הפניה ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.
ב .מענה לשאלות
מס"ד
.1

פרק
נספח ג'

מס' סעיף

תשובה
פירוט השאלה
מצויין בטבלת ההצעה שיש לרשום "מחיר מוצע לכיוון (בש"ח ,כולל יש לנקוב במחיר המוצע ללא מע"מ.
מע"מ) .באילת לא מוסיפים מע"מ .השאלה היא אם בכל זאת
להוסיף למחיר המוצע מע"מ במידה ויחול עקב שינוי בחוק לגבי אם וככל שתחול חובת תשלום מע"מ בגין השירותים מושא המכרז –
יתווסף לכל תשלום מע"מ כדין.
אילת.
במידה והתשובה לשאלה לעיל הינה שלילית ,וצריך לרשום מחירים
ללא מע"מ מאחר שבאילת לא גובים מע"מ  -יש להוסיף למכרז
סעיף נוסף כי במידה ויחול מע"מ באילת בשל שינוי החוק ,על
ההצעה יתווסף סכום המע"מ ככל שיחול.
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מס"ד

פרק

מס' סעיף

.2

נספח ג'

22

.3

נספח י'

2

פירוט השאלה
מצויין בסעיף  22כי לא תגבה מאת כללית כל תוספת שהיא לרבות
נסיעות בשעות הערב והלילה ,בסופי שבוע ובחגים ,עלינו להבהיר כי
תוספת למחיר בגין נסיעה בשעות לילה בסופי שבוע ובחגים אינה
פריבילגיה .מחיר הנסיעה במונית מיוחדת (ספיישל ) נקבע בהתאם
לשני סוגי תעריפים שונים וזאת על פי תקנות התעבורה כאשר
תעריף  1נחשב בין השעות  0:31בבוקר ועד  21:11בערב ו-תעריף :2
מהשעה  21:11ועד השעה  0:25בבוקר ,ובמשך כל שעות היממה
בשבתות וחגים.

תשובה
בגין נסיעה בשעות המוגדרות כ"תעריף מס'  - "2כהגדרת מונח זה
בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות),
התשע"ז ,2112-כפי שיעודכן מעת לעת (להלן" :הצו") – תשולם
תוספת תמורה בהתאם לצו.

יש להוסיף למכרז סעיף כי עבור תעריף  2יתווסף  20%מתעריף ,1
וזאת על פי תקנות התעבורה.
בעלי המוניות הינם קבלני משנה ועוסקים בפני עצמם  -ולכן אנו לא המציע מתחייב להעסיק קצין בטיחות ככל שהוא מחויב לעשות כן
על פי דין (כך שאם לא קיימת חובה על פי דין על המציע להעסיק
מעסיקים קצין בטיחות.
קצין בטיחות – הוא לא יהא חייב לעשות כן).
בעלי המוניות משלמים לתחנה דמי משרד ,ומקבלים נסיעות
מהתחנה  -זה כמובן לא סותר את העובדה כי אנו מקבלים
לשורותינו רק נהגים המחזיקים בכל הרשיונות והביטוחים
הדרושים על פי חוק.

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .3קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי
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והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך

חתימת המציע

